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Stichting Eigenwijks, organisatie van samenwerkende wijkbewoners in Amsterdam Nieuw-West, is 

per direct op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste  

Opbouwwerker junior (24 uur per week ) 

Enthousiaste en flexibele Junior Opbouwwerker, een doener, competent in het onderhouden van 

contacten met bewoners en bewonersgroepen van verschillende (culturele) achtergronden in 

buurtgerichte processen. De Junior Opbouwwerker ondersteunt vanuit een proactieve houding de 

opbouwwerkers op administratief, praktisch en organisatorisch gebied. Hij of zij helpt bewoners bij 

het formuleren en aanvragen van eenvoudige bewonersinitiatieven en bij het voorbereiden van hun 

activiteiten. De Junior Opbouwwerker draagt onder andere zorg voor de  administratie van 

bewonersinitiatieven, zowel inhoudelijk als financieel.  

Wij vragen 

 MBO werk - en denkniveau (bij voorkeur CMV of SCW). 

 Zelfstandig kunnen werken vanuit een teambelang 

 In staat om contacten met bewoners en professionals van verschillende (culturele) 

achtergronden te onderhouden 

 Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de eigen 

werkzaamheden 

 Probleemoplossende en positieve werkhouding 

 Resultaatgerichte en dienstverlenende houding  

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden 

 Snel en vaardig kunnen oppakken en uitvoeren van reeds in gang gezette 

werkzaamheden 

 Goed kunnen reflecteren op eigen functioneren 

 Kennis en ervaring met betrekking tot wijkgericht werken in het sociale domein  

 Ervaring in het werken met bewoners met een grote diversiteit 

 Goede kennis van en ervaring in het gebruik van de computer, in het bijzonder Internet, 

Outlook, Word en Facebook 

Wij bieden 

Een dienstverband voor 1 jaar in een prettige werkomgeving binnen een team met enthousiaste 

collega’s in Geuzenveld. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Welzijn (SCW-2, schaal 6). 

Reageren en meer informatie 

Een gemotiveerde sollicitatie met cv kun je tot uiterlijk 19 maart 2017 per email zenden aan onze 

teamleider, Ahmed Afkerin (ahmed@eigenwijks.nl), o.v.v. “sollicitatie Opbouwwerk”. 

Voor meer informatie belt u met Ahmed Afkerin, 06 333 19 683. 

Kijk ook eens op www.eigenwijks.nl. 


